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Aika: Tiistai 10.03.2020 kello 17.00 – 19.18 
 

Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone 
 

Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja  
Aaramaa Simo 
Alatalkkari Anna-Maija varajäsen 
Erkinheimo Heikki 
Heikkilä Marketta 
Jokinen Lauri varajäsen 
Kari Jorma  

 Mäkinen Aira 
 Palojärvi Inka 
 Pellinen Tarja 
 Puronvarsi Martti 

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri  

Muut  Kärki Jenny  kappalainen 
 Massinen Anssi kappalainen 
 Takala-Luostarinen Tarja kappalainen 

 
Poissa: Lammi Sinikka  
 Malmi Pirkko varapuheenjohtaja 
 Rintanen Mari 

Seppä-Lassila Marjatta 
Vaittinen Esa kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

  

Asiat: 16-26 § 

 

 

  

16 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 
 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin läsnäoli-
jat 

 

 

 

 

17 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
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Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkko-
neuvoston päättämällä tavalla. 
 
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jä-
sentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 
7 luku 4 §).   
Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkko-
valtuuston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajalle 03.03.2020.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
 
 
 
 

18 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös:  Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 
 
 
  

 

19 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOIT-

TAMINEN 

 
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoit-
taa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 §). 

 
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi ko-
kouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneu-
vosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimie-
lisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouk-
sessaan. 

 
Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Heikkilä Marketta 
ja Kari Jorma, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
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Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
12.03.2020 klo 9-14. 
 
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seura-
kunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä 
julki ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai – järjestyksen mukaan ole pidettävä 
salassa. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaati-
muksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan 
taloustoimistossa  13.03.- 27.03.2020 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Heikkilä Marketta 
ja Kari Jorma. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

 

 

20 § TUOTANNOLLIS-TALOUDELLISISTA SYISTÄ TEHTÄVÄT HENKILÖSTÖPÄÄ-

TÖKSET 

 

 Esittelystä puuttuu muutamia lauseita irtisanottujen ja eläkkeelle jäävien hen-

kilöllisyyden suojaamiseksi.  

 
 Esittely kirkkoherra Jyrki Jormakka ja talousjohtaja Esa Rämäkkö 
 

Kirkkoneuvosto on päättänyt kohdistaa henkilöstöön 360.000€ säästöt vuoden 
2022 loppuun mennessä (122/2019). Käsillä oleva esittely asiassa on käsitelty johto-
ryhmässä  2.3.2020. Johtoryhmä hyväksyi keskustelussa valmistelun muutamin tar-
kennuksin. Aiemmin Yhteistyötoimikunta käsitteli esittelyn varhaisemman tekstiver-
sion, jonka päätösesityksen sisältö oli vastaava, mutta ei sisältänyt vielä irtisanotta-
vien nimiä. Yhteistyötoimikunta teki pitkän keskustelun jälkeen asiassa päätöksen: 
”Merkitään tiedoksi.” 
Säästötavoitteen täyttymiseksi tarvitaan käytännössä yli kahdeksan henkilötyövuo-
den leikkaamista. Käytännössä työntekijöiden määrä vähenee kahden vuoden aikana 
viidenneksellä. Muutokset vaikuttavat suoraan seurakunnan kykyyn suorittaa perus-
tehtäväänsä Jumalan Sanan esillä pitämisessä ja kristittyjen yhteyden toteuttajana ja 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 2/2020                4(13)               
 KIRKKONEUVOSTO                        10.03.2020            
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

jäsentensä palvelemisessa. Edessä olevien muutosten seurauksena on mietittävä ko-
konaan uudelleen sitä, mitä seurakunta tekee kullakin työalalla. Seurakuntatyön 
muutostarpeet nousevat käsillä olevassa prosessissa edellisiin irtisanomiskierroksiin 
nähden aivan uudelle tasolle.  
Muutos on sekä uhka että mahdollisuus samaan aikaan. Etukäteen on vaikea vielä 
kuvailla tai arvioida tulevia toiminnallisia muutoksia aivan kokonaan. Esittelyn val-
mistelemiseksi joillakin työaloilla on tarpeen tehdä rinnastuksia muiden seurakun-
tien työntekijäresursseihin perspektiivin löytämiseksi. Kokonaisuutena on syytä to-
deta, että toimintamme tavoitti lähes kaksinkertaisen määrän osallistujia keskiarvoi-
seen seurakuntaan nähden. Taustalla on tietysti seurakuntalaisten halu osallistua ak-
tiivisesti. Todennäköisesti vielä merkittävämpi tekijä on suuri työntekijämäärä, joka 
kykenee järjestämään suhteessa muihin seurakuntiin huomattavan suuren tapahtu-
mamäärän. Samalla tavalla kuin rakenteellisesti suuri määrä kiinteistöjä, myös suuri 
työntekijäjoukko kuormittaa seurakunnan taloutta sen ohella, että he tekevät upeaa 
työtä korkean osallistumisaktiivisuuden puolesta.  
 
Seuraavassa osiossa kuvataan yleistilannetta ja työvoiman muutosesityksiä työaloit-
tain. 
 
Työalakohtaiset tilannearviot ja muutosesitykset 
 
Kiinteistötoimi ja keittiötyö 
Toimialueen työllisyystilanteeseen vaikuttaa Kortesjärven seurakuntatalon sulkemi-
nen kuluvan vuoden lopussa. Toimitilaan kohdistuvat keittiö- ja siivoustyöt päätty-
vät.  
Seurakunnassa tehdään yleisellä tasolla siivoustyötä tällä hetkellä kohtuullisen pal-
jon. Siivoustyötä hoidetaan paljolti viikonpäiviin sidottuna tehtävinä. Jatkossa on tar-
koitus tehdä siivoustyötä vähemmän ja lisätä tarveharkintaa. Toisaalta työaikaa va-
pautuu jossain määrin alan työntekijöille, koska hautajaisten määrä on jo kääntynyt 
tilastoissa laskuun väestön vähenemisen vuoksi.  
Siivous- ja keittiötoimesta esitetään vähennettäväksi yksi henkilötyövuosi. 
 
Seurakuntamestarit ja hautausmaan hoitaja 
Viranhaltijoita on yhteensä viisi. Tässä ammattiryhmässä työnjaon tehostamisessa on 
havaittu vielä kehitettävää. Samoin hautausten määrän lievää, mutta jo havaittavaa 
laskua pitää huomioida tulevassa työntekijäresurssissa. Tehostamistoimeksi esitetään 
sellaista, että kaikkien työntekijöiden virkanimikkeeksi esitetään seurakuntamestari. 
Samoin kaikkien tehtävänkuvaan esitetään kuuluvaksi haudankaivuuta, kiinteistö-
huoltoa ja suntion tehtäviä. Tarvittaessa kaikille annetaan paikallista tai tarvittaessa 
ostopalveluna hankittavaa koulutusta.  
Seurakuntamestareita haastatellen on saatu tietää, että haudankaivuu kestää sää-
oloista, hautapaikasta ja muista asioista riippuen 3-5 tuntia. Hautapaikka sovitaan 
omaisten kanssa 5-30 min aikana. Hautaamisen suntion toimiin kuluu aikaa enintään 
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kaksi tuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntamestari voi hoitaa hau-
tauksen yhden työpäivän työsuoritteella. Lisäksi nykyisiin seurakuntamestarien teh-
täviin kuuluu yleistä hautausmaiden hoitoa, kiinteistönhuoltoa ja kahdella alueella 
kirkkojen siivoamista. Pienet korjaustoimet onnistuvat useimmilta seurakuntamesta-
reilta. Huomattavan usein kuitenkin tarvitaan ammattipätevyyden omaavia osaajia, 
jotka liittyvät tilanteeseen ostopalveluina.  
Runsaan kahdensadan hautauksen toteuttamiseen tarvitaan kolme seurakuntamesta-
ria. Arvio perustuu siihen, että jos kukin kaivaa, peittää ja suntioi runsaat 70 hautausta 
työvuoden aikana lomat huomioiden. Nykyiseen nähden seurakuntamestarien työn 
painopiste siirtyy entistä enemmän hautausmaille. Ruuhkahuiput pitää myös pystyä 
käsittelemään. Laskennallisesti siihenkin jää varaa. Oma ja erillinen kysymyksensä on 
Ylihärmän osittain työturvallisuutta uhmaava kaivinkone, vaikka se täyttääkin alan 
muodolliset normit. Saattaa olla, että jotakin hautaukseen liittyvää kalustoa joudu-
taan hankkimaan lisää, mutta henkilöstömenoihin nähden kyse on kohtuullisista 
summista.  
Seurakuntamestareiden virkapaikat on arvioitava uudelleen. Taloudellisesti tarkoi-
tuksenmukaisimmilta näyttäisivät Alahärmä, Kauhava ja Ylihärmä. Myös lomajärjes-
telyt muuttuvat siten, että kesälomat pidetään vuorotellen touko-syyskuussa myö-
hemmin työntekijöiden kanssa sovittavalla tavalla. Esitys on, että seurakuntamesta-
reista yksi jää eläkkeelle ilman seuraajaa, ja yksi seurakuntamestari irtisanotaan.  
 
Kasvatussektori 
Lasten ja nuorten määrää kehittyy Kauhavan seurakuntalaisina seuraavasti: 
 

 Tänä vuonna  
1 vuotiaat  87 
2                 98              
3                  109 
4    111 
5               130 
6                    125 
7                    139 
8                    149 
9                    163 
10                  166 
11                  183 
12                  163 
13                  182 
14                  188 
 
Oheisesta taulukosta näkyy, miten jyrkästi varhaiskasvatusten ikäisten määrä laskee 
jatkossa. Tulevaa toimintaa ajatellen mahdollisten päivä-, ja perhekerholaisten määrä 
putoaa ikäryhmässä 1-5-vuotiaat 33%. Lisäksi on huomioitava, että jo aiemmin ker-
holaisten määrä on pudonnut enemmän kuin ikäryhmän väkimäärä. Tulevaisuudessa 



 KAUHAVAN SEURAKUNTA           PÖYTÄKIRJA 2/2020                6(13)               
 KIRKKONEUVOSTO                        10.03.2020            
______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:               _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 
 

perheiden iltakerhot, päiväkotiyhteistyö ja lapsiperheille suunnatut tilaisuudet muo-
dostavat kristillisen varhaiskasvatuksen tehtävistä yhä suuremman osuuden. Päivä-
kerhojen osallistujamäärät laskevat suhteellisen pieniksi. Samalla seurakunnassa on 
harkittava edistävätkö kaksi kertaa viikossa samoille lapsille tarjottavat kerhot kris-
tillistä varhaiskasvatusta olennaisesti paremmin kuin kerran viikossa tarjottavat lisät-
tynä perhekerhoilla ja perhetapahtumilla.  
Kohderyhmän kaventumisen ja työvoiman yleisjärjestelyjen osalta näyttää tarkoituk-
senmukaiselta, että yhtä vastaavan lastenohjaajan työsuhdetta ei jatkossa täytetä ja 
yksi osa-aikainen lastenohjaajan työsuhde lakkautetaan irtisanomisella. 

  
Varhaisnuorisotyössä ikäryhmien pienentyminen 14-7 -vuotiaissa on 26% painottuen 
7-10 vuotiaisiin. Näin ollen varhaiskasvatuksen resurssitarvetta voi pitää lähivuosina 
laskevana. Tämän takia voisi ajatella niin, että varhaisnuorisotyössä kerhonohjaajille 
ja partiojohtajille kuuluva vastuu voisi jossain määrin kasvaa. Näin aikaa vapautuisi 
työntekijöille toisiin tehtäviin. Sen sijaan rippikoululaisten ikäluokat pienenevät to-
siasiassa vasta viiden vuoden päästä, riippuen vielä hiukan muuttoliikkeen jatku-
mosta. Rippikouluun kuluu runsaat puolitoista henkilötyövuotta papit, kanttori, lä-
hetystyö, diakonia ja nuorisotyö yhteen laskien. Tulevaisuudessa odottava leirien vä-
hentyminen ei siten vaikuta työalaan määräänsä enempää.  
Jatkossa suhteellisen tasainen henkilöstöresurssi henkilötyövuosina voisi olla mallia 

Alahärmä 90%, Kauhava 120%, Ylihärmä 60% ja Kortesjärvi 40%.  

 

Kortesjärven nuorisotyönohjaaja jatkaisi 40% nuoristyötä 

Kortesjärvellä ja 60% aikuistyössä koko seurakunnassa.  

Parhaassa vertailukelpoisessa seurakunnassa Äänekoskella nuorisotyönohjaajia on 

neljä. Tässä suhteessa muihin seurakuntiin on runsaan aluetyön takia hieman vaikea 

verrata. Jäsenmäärään nähden suhteellinen työvoiman määrä kuitenkin laskee sel-

västi Lapualla ja Akaalla. Kokonaiskuvassa näyttää tarkoituksenmukaisemmalta, 

että XXXXXXX nuorisotyönohjaaja irtisanottaisiin tuotannollisin ja taloudellisin pe-

rustein. 

Diakoniatyö 

Työalaan kohdistui edellisellä kierroksella yksi irtisanominen. Viime vuoden toi-

mintatilastot osoittavat, että työalan työtilanne on edelleen kuormittava. Työsuorit-

teiden määrä ei ole laskenut läheskään työntekijämäärän edellyttämällä tavalla. 

Viime syksynä sovittujen uusien tehtäväjakojen perusteella on syytä olettaa, että 

työsuoritteet kuitenkin tasaantuvat työntekijöiden kesken. Yleistilanteena voi ku-

vata niin, että edelliseen vähennykseen sopeutuminen on yhä osittain kesken.  
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Seurakunnan vähäosaisista merkittävä osa on diakoniatyön asiakkaina. Yksittäisiä 

eri asiakkaita oli viime vuonna noin 1100. Diakoniatyön asema on entisestään ko-

rostunut, kun kaupungin sosiaalitoimen resurssit ovat vähentyneet ja kohdistuneet 

erityisaloille.  

Kokonaisuutena voidaan todeta, että tällä hetkellä diakoniatyöstä vähentäminen 

näyttäytyy seurakunnan perustehtävästä käsin liian vaikealta ratkaisulta.  

Musiikkityö ja kanttorit 

Kolmella kanttorilla seurakunta kykenee huolehtimaan kaikilla alueilla perustoimin-

not. Viikoittaiset jumalanpalvelukset, toimitusvuorot ja kahdesta kolmeen musiikki-

ryhmää per alue. Joka viikonloppu on kolmella viralla töissä kaksi kanttoria. Laskel-

mat osoittavat, että jo muutaman kymmenen prosentin osa-aikaistaminen saa ai-

kaan tilanteen, jossa perustoiminnot jäävät hoitamatta.  

Esittelijöiden mielestä säännölliseen ja jokaviikkoiseen jumalanpalveluselämän ja 

hautausvuorojen tulee jatkua koko seurakunnassa, joten työntekijämäärän esitetään 

pysyvän nykyisellä tasolla.  

Papisto 

Kauhavan seurakunnassa on kuusi täytettyä papinvirkaa. Pappeja seurakunnassa on 

vähennetty kaksi jäsenmäärän laskettua. Seurakunnan syntyessä jäseniä oli 16.301, 

ja edellisen viran jäädessä täyttämättä noin 13.700.  

Seurakunnassa on neljä jumalanpalvelusyhteisöä. Jumalanpalvelusten kokonais-

määrä on 250. Hautausten kokonaismäärä oli viime vuonna 213. Neljä kirkkoa ja 

paikkakunnan ikärakenne edellyttävät keskiarvoa korkeampaa pappismäärää. Ääne-

kosken seurakunnan rakenne ja sijainti on Kauhavan kanssa vertailukelpoinen. To-

sin siellä on toimituksia ja jumalanpalveluksia vähemmän. Äänekosken pappisre-

surssi on niin ikään kuusi. Kolminapainen Akaan seurakunta, vajaat 12.000 jäsentä 

ja kuusi pappia. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa on kaksi kyläkirkkoa, jäseniä 

12.200 ja papinvirkoja 5,5. 

Asiaa voi lähestyä toisinkin. Viiteen pappiin siirtymisen seurauksia voidaan myös 

arvioida ja kuvailla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä vähenne-

tään hartauksien määriä. Niitä on tällä hetkellä 533 vuodessa. Määrä on aivan suh-

teeton mihin tahansa muuhun vertailuryhmän seurakuntaan verrattuna. Ikäihmisten 

ja vammaisten asuminen on jaettuna keskiarvoon nähden pieniin yksiköihin. Vii-

dellä papilla ei ole aina ei ole saatavissa pappia hartauksiin, eikä välttämättä kaik-

kiin seuroihin. Kinkereihin ehkä vielä löytyisi pappi.  

Käytännössä jumalanpalvelukset pitäisi toimittaa niin, että kaksi pappia hoitaa kum-

pikin kaksi jumalanpalvelusta kolmesta neljään kuukautta vuodessa. Kappelin papit 
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eivät voisi hoitaa läheskään yhtä usein alueensa jumalanpalveluksia nykyään. Pahin 

ongelma olisivat lomakuukausien hautausvuorot. Kahdella töissä olevalla (kaksi lo-

malla ja yksi leirillä) maksimi hautausten määrä on neljä viikossa, perjantaista lauan-

taihin. Toinen vaihtoehto on se, että pappi ei mene muistotilaisuuteen. Näin käy 

heti, jos hautauksia on yli keskiarvon eli neljä viikossa. Siunausvuoroissa edellisten 

vaihtoehtona ovat hautaan siunaamiset tiistaista torstaihin. Kun nykyisinkin perjan-

tai-vuorojen tarjontaan tartutaan tahmeasti, muutos olisi seurakuntalaisille todennä-

köisesti aika epämieluinen. Vertailtaessa muihin syrjäseutujen seurakuntiin tilanne 

olisi epätavallinen. 

Vertailujen ja tilaisuuksien lukumäärän perusteella kuusi virkaa on vahvasti perus-

teltua. Siitä tulisi pitää kiinni näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Ammattiryh-

mien keskinäisessä vertailussa on syytä todeta, että papisto tekee ammattiryhmistä 

monipuolisinta työtä, ja tässä mielessä on ketterä osa työvoimaa. Pappien tehtävä-

määrä on tällä hetkellä tasolla, joka edellyttää keskimäärin yli 40 tunnin työviik-

koja. Pitkällä aikajänteellä tilanne varmasti tässäkin asiassa muuttuu seurakunnan 

jäsenmäärän pienentyessä ja palkanmaksukyvyn laskiessa.  

Taloushallinto, kiinteistöpäällikkö ja kirkkoherranvirasto 

Kirkonkirjojen ylläpitäminen ja niihin liittyvät palvelut siirtyvät vähitellen tämän 

vuoden aikana hiippakunnallisen keskusrekisterin hoidettavaksi. Käytännössä tämä 

merkitsee yhden henkilötyövuoden katoamista tehtävien suhteen.  

Suunnitelmana on, että toinen kirkkoherranviraston toimistosihteereistä koulute-

taan avoimeksi jäävään taloustoimiston toimistosihteerin tehtävään.  

Kiinteistöpäällikön tehtävät muuttuvat astetta vaativampaan suuntaan. Seurakunta-

mestarit siirtyvät itsenäisestä aluevastuullisesta työstä tehtäväkohtaista suunnittelua 

edellyttävään ohjaukseen. Siivous- ja keittiötoimi vaativat jatkossa samankaltaista 

viikoittaista ohjaamista. Tämä lisää vuorosuunnittelun tarvetta ja kiinteistöpäällikön 

tehtävien määrää.  

Edellä kuvatut esitykset henkilöstön vähentämisestä pienentävät seurakunnan hen-

kilöstömenoja noin 250.000 euroa vuodessa. Tältä osin vähennysesitys on niukka 

suhteessa alkuperäiseen tavoitteeseen 360.000 euroa. Perusteluna aiemmin hyväk-

sytystä säästötavoitteesta tinkimiselle on toiminnan muutosten hallittavuus. Esitetyt 

leikkaukset aiheuttavat huomattavan suuren töiden uudelleen organisoinnin ja teh-

tävien lakkaamisen. Tulevaisuudessa on siis etsittävä jatkuvasti keinoja säästää hen-

kilöstöstä. 

Lapsivaikutusten arviointi: 

Edellä kuvatun kaltainen muutos seurakunnan työvoimassa johtaa lapsia ja nuoria 

koskeviin seurauksiin. Työsuhteet kristillisen varhaiskasvatuksen saralla vähenevät. 
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Tästä seuraa muutoksia päivä- ja perhekerhojen aikatauluihin. Kerhojen tarjonta 

pienenee jossain määrin. Nuorten toiminta vähenee myös. Muutosten vaikutukset 

ovat ajallisesti etupainotteisia. Ikäluokkien pienentyminen korjaa tilanteen noin 

kahdessa vuodessa. 

 

Päätösesitys: 

 Kauhavan seurakunnan kirkkoneuvosto päättää: 

1) vähentää yhden henkilötyövuoden siivoukseen kohdistusvasta työvoimasta  

2) jättää täyttämättä lastenohjaajan työsuhteen työntekijän eläköityessä 

3) muuttaa alueseurakunnan hautausmaan hoitajan viran seurakuntamestarin vi-

raksi ja muuttaa kaikkien seurakuntamestarien tehtävät sisältämään haudan 

kaivuuta, peittoa ja suntion tehtäviä 

4) jättää täyttämättä seurakuntamestarin viran huhtikuussa 2021 alusta 

5) irtisanoa tuotannollisin ja taloudellisin perustein yhden seurakuntamestarin  

6) irtisanoa tuotannollisin ja taloudellisin perustein nuorisotyönohjaajan viranhalti-

jan 

7) irtisanoa osa-aikaisen lastenohjaajan  

8) jättää täyttämättä kirkkoherranviraston toisen toimistosihteerin viran. 

Alatalkkari Anna-Maija saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn alkuvaiheilla klo 

17.25. 

 

Päätös: Puheenjohtaja piti seikkaperäisen esittelyn. Tämän jälkeen alkoi pitkä ja rakentava 
keskustelu. Keskustelun edetessä Martti Puronvarsi esitti ja Tarja Pellinen kannatti 
seurakuntapastorin viran lopettamista 1.9.2020 alkaen kokeiluluontoisesti. Päätet-
tiin äänestää. 

 
 Jaa ääniä eli alkuperäistä esitystä kannatti 7 neuvoston jäsentä ja Ei eli muutetun 

esityksen kannattajia oli 4 neuvoston jäsentä (äänestyspöytäkirja liitteenä 1). 
 
 Äänestystuloksen perusteella alkuperäinen esitys hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

21 § HENKILÖSTÖASIA 

 
  

22 § KANTTORIN VALINTA YLIHÄRMÄ-KORTESJÄRVEN VIRKAAN 

 
 Esittely kirkkoherra Jyrki Jormakka 
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Seurakunnassa on ollut haettavana ”Muu piispainkokouksen hyväksymän” -tutkinnon 
mukainen kanttorin virka. Viranhaltijan tehtävistä pääosa on Ylihärmän ja Kortesjär-
ven kappelien alueella. Viranhaku päättyi 3.1.2020. Virka on ollut täyttämättä seu-
rakunnassa meneillään olevan TuTa-menettelyn johdosta.  
Ainoa hakija virkaan on kanttori Silvia Kaljurand. Hän on toiminut Kauhavan seura-
kunnan alueella kanttorina noin kymmenen vuoden ajan. Viime kesänä kirkkohallitus 
on hyväksynyt Silvia Kaljurandin osalta ”Muu piispainkokouksen hyväksymä tutkin-
non.” Näin ollen Kaljurand on valintakelpoinen hakija. 

 
Päätösesitys: 

Kirkkoneuvostolle esitetään, että Silvia Kaljurand valitaan avoimeen Ylihärmä-Kor-
tesjrvi -alueen kanttorin virkaan 1.4.2020 alkaen. Viran palkkaus on vaativuusryh-
män 502 mukainen. Virkapaikka on Ylihärmän pappila. 

 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 

 

 

 
 

 23 §  ESITYS SEURAKUNNAN EDUSTAJIKSI HÄRMÄN VANHUSTENTUKISÄÄTIÖN 

HALLITUKSEEN 

Alahärmän kappelineuvosto 18.2.2020 § 9 

 
Puheenjohtaja esitti, että kappelineuvosto tekisi esityksen kirkkoneuvostolle seura-
kunnan edustajista Härmän vanhustentukisäätiön hallitukseen. Varsinaisia jäseniä 
on 3 henkilöä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten toimikausi on 3 
vuotta; vuodet 2020 – 2022. Kappelineuvosto keskusteli valinnasta. 
 
Varsinaisiksi jäseniksi esitettiin seuraavia henkilöitä (suluissa henkilökohtainen va-
rajäsen): 
  
-Pirkko Malmi  (Erkki Korpi) 
-Marketta Heikkilä  (Heikki Väkiparta) 
-Ritva Väkiparta      (Martti Puronvarsi) 
 
Keskustelussa tehtiin esitys, jossa Martti Puronvartta esitettiin varsinaiseksi jäse-
neksi ja Ritva Väkipartaa varajäseneksi.  
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Keskustelun jälkeen suoritettiin äänestys varsinaisesta jäsenestä ja varajäsenestä. 
Äänestyksessä varsinaisesta jäsenestä Ritva Väkiparta sai 5 ääntä ja Martti Puron-
varsi 4 ääntä.   
 
Päätös:  Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että Härmän vanhustentukisää-
tiön hallitukseen seurakunnan edustajiksi  ja varajäseniksi  toimikaudeksi 2020 - 
2022 valittaisiin seuraavat henkilöt: 
 
Varsinaiset jäsenet Henkilökohtainen varajäsen 
Pirkko Malmi Erkki Korpi 
Marketta Heikkilä Heikki Väkiparta 
Ritva Väkiparta Martti Puronvarsi 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 Kirkkoneuvoston kokouksessa Martti Puronvarsi ilmoitti, että hänet on valittu kau-
pungin edustajaksi vanhustentukisäätiön hallitukseen. Tästä syystä Marketta Heik-
kilä oli tehnyt Alahärmän kappelineuvoston jäsenten keskuudessa mielipidekierrok-
sen uusista esitettävistä jäsenistä. Keskustelukierroksen tuloksena Heikkilä ilmoitti 
kappelineuvoston enemmistön kannattavan muuttuneessa tilanteessa seuraavaa va-
lintaesitystä: 
 
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Pirkko Malmi Erkki Korpi 
Marketta Heikkilä Terttu Antila 
Heikki Väkiparta  Ritva Väkiparta  
 

Päätös: Heikkilän kartoittama uusi päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 

 

 

24 § MUUT ASIAT 

 

 

Päätös: Ei muita asioita 
 
 
 

 

25 § TIEDOTUSASIAT 
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• Alue- ja kappeliseurakuntien pöytäkirjat 
- Alahärmän kappeliseurakunta 
- Kauhavan alueseurakunta 
- Kortesjärven kappeliseurakunta 
- Ylihärmän kappeliseurakunta 

  

• Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 31.3.2020 klo 18.00 
   

Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
 

 
    

26 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS-   

                    OSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 

 Muutoksenhaku ohessa. (Liite 2) 
 

Päätös: Muutoksenhakuosoitus otettiin pöytäkirjan liitteeksi. 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18. Lopuksi veisattiin virsi 332. 

 
 
 
   
 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
  
  
   
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
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 Kauhavalla 12.03.2020 
 
 
 
 Marketta Heikkilä  Jorma Kari 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 13.03.-
27.03.2020 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoi-
tustaululla 03.03.-27.03.2020.        
 
 Todistaa viran puolesta 
 
 
    ___________________________________ 
    Ilmoitustaulun hoitaja  


